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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δυνατότητα πρόσβασης στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα μέσω του Διαδικτύου 
είναι πολύ σημαντική για τους ίδιους διότι τους δίνει την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
τους πολίτες και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον δημόσιο 
χαρακτήρα τους. Δυστυχώς, η απουσία εναρμόνισης όσον αφορά τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη στο ζήτημα της προσβασιμότητας μέσω 
Διαδικτύου δημιουργούν εμπόδια στην εσωτερική αγορά. 

Η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα εισηγείται 
μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση βάσει της οποίας θα καθορίζονται απαιτήσεις για 
ορισμένους τύπους οργανισμών του δημόσιου τομέα. 

Ο συντάκτης του παρόντος εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά και επικροτεί πλήρως την 
πρόθεση της Επιτροπής να προαγάγει την προσέγγιση των εθνικών μέτρων και να μειώσει 
την αβεβαιότητα για τους φορείς ανάπτυξης ιστοσελίδων. Εκτιμά δε ότι όλοι οι χρήστες θα 
επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, 
συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού περιεχομένου των ιστοτόπων. Επ` αυτού, 
φρονεί ότι είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ηλικιωμένο κομμάτι του 
πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας ομάδας πολιτών που αυξάνεται διαρκώς, καθώς 
στα άτομα με αναπηρίες. Πρέπει, κατά την άποψη του ιδίου πάντα, να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί οποιουδήποτε είδους "ψηφιακός αποκλεισμός" αυτών 
των ομάδων.

Εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του διότι η τρέχουσα πρόταση αποτελεί σαφή έκφραση 
μιας γνήσιας πολιτικής βούλησης να υλοποιηθούν στην πράξη οι δεσμεύσεις που απορρέουν 
από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(UNCRPD). Λυπάται εντούτοις διότι η πρόταση αφορά μόλις 12 κατηγορίες ιστοτόπων 
οργανισμών του δημόσιου τομέα και διότι οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την πρόταση της Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για πεδία με τεράστια σημασία στην ζωή των πολιτών. Ο συντάκτης του παρόντος 
εκτιμά συνεπώς ότι είναι ανάγκη να προστεθούν οι εν λόγω κατηγορίες ιστοτόπων στο 
Παράρτημα. 

Ο ίδιος πιστεύει ότι θα χρειαστούν περαιτέρω δράσεις προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης και προκειμένου να είναι διασφαλισμένη η δυνατότητα πρόσβασης 
σε όλους τους ιστοτόπους και σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών που 
χρησιμοποιούν οι δημόσιοι οργανισμοί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται σε 
αρχές και τεχνικές που πρέπει να 
τηρούνται κατά την κατασκευή ιστοτόπων, 
έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να 
καθίσταται προσβάσιμο σε όλους τους 
χρήστες, ιδίως σε άτομα με λειτουργικούς 
περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία. Το περιεχόμενο των 
ιστοτόπων περιλαμβάνει κειμενικές καθώς 
και μη κειμενικές πληροφορίες, καθώς 
επίσης και τηλεφόρτωση εντύπων και 
αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. επεξεργασία 
ψηφιακών εντύπων, έλεγχο ταυτότητας, 
και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές.

(2) Η ιστο-προσβασιμότητα αναφέρεται σε 
αρχές και τεχνικές που πρέπει να 
τηρούνται κατά την κατασκευή ιστοτόπων, 
έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να 
καθίσταται προσβάσιμο σε όλους τους 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων. Το περιεχόμενο των 
ιστοτόπων περιλαμβάνει κειμενικές καθώς 
και μη κειμενικές πληροφορίες, καθώς 
επίσης και τηλεφόρτωση εντύπων και 
αμφίδρομη λειτουργία, π.χ. επεξεργασία 
ψηφιακών εντύπων, έλεγχο ταυτότητας, 
και συναλλαγές, όπως διεκπεραίωση 
υποθέσεων και πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν κίνδυνο 
"ψηφιακού αποκλεισμού" εξαιτίας 
παραγόντων όπως η απουσία δεξιοτήτων 
στις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών και η έλλειψη πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο.  Επιδίωξη του 
προγράμματος της ΕΕ σχετικά με την 
«ηλ-ένταξη» είναι ότι όλες οι κατηγορίες 
χρηστών πρέπει να διαθέτουν τη μέγιστη 
δυνατή ευχέρεια χρήσης του Διαδικτύου 
και εξοικείωσης με τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών.  Το 
ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 
προτείνει σειρά μέτρων για την προαγωγή 
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της χρήσης των νέων τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών από 
μειονεκτούσες ομάδες χρηστών όπως 
είναι οι ηλικιωμένοι. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την κινητικότητα και την 
ένταξη ατόμων με αναπηρία και την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20201 επισημαίνει ότι οι καινοτόμες 
και βασισμένες στη γνώση οικονομίες δεν 
είναι δυνατόν να αναπτυχθούν χωρίς 
προσβάσιμα περιεχόμενα και μορφές 
φιλικές στα άτομα με αναπηρία που θα 
διέπονται από δεσμευτική νομοθεσία, 
όπως προσβάσιμες ιστοσελίδες για 
τυφλούς και υποτιτλισμένο υλικό για τους 
βαρήκοους συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, διαδικτυακών υπηρεσιών 
διαθέσιμων για άτομα που χρησιμοποιούν 
νοηματικές γλώσσες, εφαρμογών έξυπνων 
τηλεφώνων και απτικών και φωνητικών 
βοηθημάτων στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης.
______________
1 ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι πολίτες αναμένεται ότι θα 
επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση 
σε διαδικτυακές υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα και θα απολαμβάνουν υπηρεσίες και 
πληροφορίες που θα διευκολύνουν την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους σε όλη την 
Ένωση, και ιδίως του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην 
επικράτεια της Ένωσης, καθώς και την 
ελευθερία εγκατάστασής τους και παροχής 
υπηρεσιών.

(15) Οι πολίτες αναμένεται ότι θα 
επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση 
σε διαδικτυακές υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα και θα απολαμβάνουν υπηρεσίες και 
πληροφορίες που θα διευκολύνουν την 
καθημερινή ζωή τους και την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους σε όλη την Ένωση, και 
ιδίως του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια 
της Ένωσης, καθώς και την ελευθερία 
εγκατάστασής τους και παροχής 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
προσβασιμότητα στο περιεχόμενο 
ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα για όλους τους χρήστες, ιδίως για 
άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία.

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
προσβασιμότητα στο περιεχόμενο, μεταξύ 
άλλων και οπτικοακουστικό, των
ιστοτόπων των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα για όλους τους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
άλλους τύπους ιστοτόπων του δημόσιου 
τομέα από εκείνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
άλλους τύπους ιστοτόπων του δημόσιου 
τομέα από εκείνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, όπως είναι οι ιστότοποι 
πολιτιστικού περιεχομένου. 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν, ως
προς τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών , νέες λύσεις φιλικές προς 
τον χρήστη και απευθυνόμενες σε άτομα 
με αναπηρία και σε ηλικιωμένους και 
προάγουν την κατάρτιση και την 
εκπαίδευση που θα αυξήσει τις ψηφιακές 
γνώσεις αυτών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση αυτή καλύπτει επίσης τις 
δράσεις που διεξάγονται κατ' εφαρμογή 
του άρθρου 6. 

3. Η έκθεση αυτή είναι ανάγκη να 
δημοσιευθεί και καλύπτει επίσης τις 
δράσεις που διεξάγονται κατ' εφαρμογή 
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του άρθρου 6. 

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Δημόσια εκπαίδευση

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Πολιτιστικές δραστηριότητες

Or. en


